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 اَذف کلی:

، بب ی هکولٍ ػولکرد دارٍّباًتظبر هیرٍد در پبیبى ارائِ درس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب فبرهبکَلَشی 

آضٌب ضَد. ّوچٌیي داًطجَیبى از دارٍدرهبًی ٍ اعالػبت  آًْب ٍ دستِ ّبی هتفبٍت هکولدارٍدرهبًی دارٍّبی 

 دارٍّبی هکول آگبّی یببٌذ. الزم در زهیٌِ ًسخ هربَط بِ هببحث 

 

 

 هٌببغ اصلی درس:

1. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, Ninth Edition. 

 . فبرهبکَلَشی پسضکی کبتسًٍگ آخریي چبپ2

 . هغبلب کالسی3

 رٍش تذریس:

سخٌراًی، ارائِ اسالیذ ٍ اًیویطي ّبی هرتبظ بب هَضَع درس جْت تفْین بْتر هغبلب، پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث 

 گرٍّی

 رساوٍ َای کمک آمًزضی
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 ٍیذئَ پرٍشکتَر، ٍایت برد.

 : تفکیک اَذاف کلی َر جلسٍ اَذاف کلی جلسات ي اَذاف يیژٌ تٍ

 اَذاف يیژٌ: عىًان مطلة جلسٍ

 در پایان َر جلسٍ داوطجً تایذ قادر تاضذ:

دارٍّبی هکول در جبیگبُ  1

  سیستن درهبًی

 آضٌب ضَدتؼبریف دارٍّبی هکول بب  (1

 آضٌب ضَد ضرٍرت ضٌبخت فراٍردُ ّبی هکولبب  (2

 

 بب اًَاع دستِ ّبی دارٍّبی هکول آضٌب ضَد (1 دستِ ّبی دارٍّبی هکول 2

 بب ػولکرد دارٍّبی هکول آضٌب ضَد (2

 بب ترکیببت دارٍّبی هکول آضٌب ضَد (3

 آضٌبیی بب هکبًیسن فبرهبکَلَشیک دارٍّبی هکول (1  دارٍدرهبًی دارٍّبی هکول 3

 دارٍّبی هکول هغبلب هربَط بِ ًسخآضٌبیی بب  (2

 آضٌبیی بب دارٍدرهبًی دارٍّبی هکول (3

 ٍیتبهیي ّب آضٌبیی بب هکبًیسن فبرهبکَلَشیک  (1 ّب ٍیتبهیي  4

 ٍیتبهیي ّب  هغبلب هربَط بِ ًسخآضٌبیی بب  (2

 ٍیتبهیي ّبآضٌبیی بب دارٍدرهبًی  (3

 ّب  هیٌرالآضٌبیی بب هکبًیسن فبرهبکَلَشیک  (1 ّبی هیٌرالفراٍردُ  5

 ّب  هیٌرال هغبلب هربَط بِ ًسخآضٌبیی بب  (2

  فراٍردُ ّبی هیٌرالآضٌبیی بب دارٍدرهبًی  (3

 اسیذ ّب ٍ پرٍتییي ّباهیٌَ آضٌبیی بب هکبًیسن فبرهبکَلَشیک  (1 اسیذ ّب ٍ پرٍتییي ّباهیٌَ  6

 اسیذ ّب ٍ پرٍتییي ّباهیٌَ  هغبلب هربَط بِ ًسخآضٌبیی بب  (2

 اسیذ ّب ٍ پرٍتییي ّباهیٌَ آضٌبیی بب دارٍدرهبًی  (3

 ّبی هکول عبیؼیفراٍردُ آضٌبیی بب هکبًیسن فبرهبکَلَشیک  (1 ّبی هکول عبیؼیفراٍردُ  7

 ّبی هکول عبیؼیفراٍردُ  هغبلب هربَط بِ ًسخآضٌبیی بب  (2

 ّبی هکول عبیؼیفراٍردُ آضٌبیی بب دارٍدرهبًی  (3
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تذاخالت دارٍّبی هکول  8

  بب دارٍّبی شًریک

بب تذاخالت فبرهبکَکیٌتیک دارٍّبی هکول ٍ دارٍّبی شًریک  (1

 آضٌب ضَد

 بب تذاخالت فبرهبکَدیٌبهیک دارٍّبی هکول ٍ شًریک آضٌب ضَد (2

 بب تذاخالت رایج در ًسخ دارٍّبی هکول آضٌب ضَد (3

 

 اطالعات تکمیلی ي قًاویه درس:

 ًورُ خَاّذ داضت. 12ًورُ ٍ پبیبى ترم  8اهتحبى هیبى ترم  وحًٌ ارزضیاتی

 داًطجَیبى هَظفٌذ بِ هَقغ سر کالس حبضر ببضٌذ.*  حضًر ي غیاب ي يظایف فراگیران

 * هطبرکت فؼبل در کالس

 * تَجِ بِ هغبلب هغرح ضذُ

 سی* پبسخ بِ سَاالت ضفبّی یب کَئیس کال

* در صَرتی کِ تؼذاد غیبت ّب بیص از حذ هجبز ببضذ، عبق 

 قَاًیي آهَزضی برخَرد خَاّذ ضذ.

 

 

 مقررات درس ي اوتظارات از داوطجً:

 تَجِ بِ هفَْهی بَدى درس در ایي درس از داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد هقررات زیر را رػبیت ًوبیٌذ: بب

 هغبلب، اضکبالت خَد را هغرح ًوبیٌذ.در ّوِ جلسبت حضَر یبفتِ ٍ بب دقت در  -1

 هٌببغ درس هغبلؼِ ضَد. -2

 

 سىجص ي ارزضیاتی
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 ساعت تاریخ ومرٌ ريش آزمًن آزمًن

 هیبى ترم
سَاالت تطریحی ٍ 

 هسئلِ
 ٍسظ ترم 8

11-8 

 پبیبى ترم
سَاالت تطریحی ٍ 

 هسئلِ
 پبیبى ترم 12

11-8 

 

 

 

 


